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KONUŞULDU

25 Mart 2019 Pazartesi günü Saat: 17.00 
de Heykel’ de ki Atatürk anıtı önünde Türk 
Ocaklarının 107. Kuruluş yıldönümünü vesile-
siyle Türk Ocaklı yetkililer Bursa’ lı gönüldaş-
ları ile bir araya geldi.

Gençlik kolu, Hanımlar Kolu, Akademisyen-
ler ve halkın katılımı İle gerçekleşen progra-
mın sunuculuğunu Gençlik kollarımızdan UÜ 
Öğrencisi Meriç Durmaz yaptı.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Saraç ve 
Nadir Ülker’in Atatürk anıtına çelenk sunumu 
ile başlayıp, Saygı duruşu ve Öğretmen 
Ali Taşçı yönetiminde İstiklal Marşımızın 
söylenmesi ile devam eden törende Hars 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu 
da misafirlere hitap ederek kuruluş İle ilgili 
bilgiler sundu.

Azerbaycan Devlet Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Elman Guliyev’ de katılımcıla-
ra hitaben güzel bir dostluk mesajı verdi. En 
sonra da Türk Ocağı logolu yaş pasta kesile-
rek bütün katılımcılara ikram edildi.

Haber: Hilal Nur Aydoğdu

Türk Ocakları Bursa Şubesi Atatürk Anıtı 
önünde gerçekleştirdiği Çelenk Töreninde 
çok güzel anlar yaşandı.

TÜRK OCAKLARI 107 YAŞINDA
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BURSA’DA "AHISKA TÜRKLERİ 
SEMPOZYUMU" YAPILDI

Ali Eşref Uzundere-Araştırmacı - Yazar

B
ursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Türk 
Ocakları Bursa Şubesince, geleneksel 
“Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi 
Şölenleri” kapsamında bu yıl ikincisi 

düzenlenen şölende "Ahıska Türkleri” konusu 
işlendi.B. U.Ü. Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
"Ahıska Türklerine ve Kırım Tatarlarına 
yapılan zulümler asla unutulmayacak” dedi.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz 
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yurt 
içi ve dışındaki üniversitelerden çok sayıda 
bilim adamlarının katıldığı  “Ahıska Türkle-
ri” bilgi şöleninin açılış töreninde konuşan 
B.U.Ü. Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, dünya-
nın en önemli coğrafyaları arasında yer alan 
Türkiye'nin, karşılaştığı hayati sorunların 
üstesinden gelebilmesinin ancak milli bilinç 
ve stratejilerle mümkün olabileceğini söyledi. 

Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağla-
rı sayesinde Balkanlar, Kafkasya, Avrasya, 
Güney Asya ve Orta Doğu'da lider bir ülke 
konumuna gelebilmesinin ilk ve en değer-
li adımının topluma milli bilinci yerleştir-
mek olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, "Ahıska Türklerine ve Kırım Tatarla-
rına yapılan zulümler asla unutulmayacak. 
Bu yılki buluşmamızın konusu olan Ahıska 
Türklerinin 250 yıl Osmanlı çatısı altında 
bugünkü Gürcistan'da yer alan kendi toprak-
larında önce Rus işgali, ardından da Sovyet 
zulmü neticesinde yaşadıkları sürgünler ve 
mağduriyetler sadece tarihin değil bugünün 
ve geleceğimizin de meselesidir." dedi.

Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. 
Selçuk KIRLI da “Dünyanın önemli bir coğraf-

yasında, çok geniş alanlarda ve çok büyük 
sayılarda yaşamış ve tarihe çok büyük katkı-
larda bulunmuş bir milletin evlatları olduğu-
muzu hatırlatarak,  tarihe yön veren böyle bir 
milletin evlatları olmanın iyi tarafları yanın-
da, düşmanlarının çokluğuna da işaret etti.” 

 KIRLI “ Doğal olarak bizim dışımızdaki 
milletlerin;  bizden toprak koparmak, bizi 
birbirimize düşürmek, bizi birbirimizden 
ayırmak, farklı hale getirmek emellerinin 
tarih boyunca süre geldiğini kaydederek 
bu durumun günümüzde de devam ettiği-
ni belirtti. 

“Bizi parçaladılar demeye hakkımız var” 
diyen Prof. Dr. Kırlı, “ Bizim bütün maksadı-
mız, koskoca bir orman olan Türk dünyasının, 
zaman içinde parça parça küçük ormancıkla-

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı "Bütün maksadımız, zaman 
içinde bölünüp parçalanan Türk topluluklarını her yönüyle tekrar buluşturmaktır.

Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk KIRLI
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ra, korulara bölünmesinden bu yana geçen 
bunca yılda, zaman zaman birbirine yaban-
cılaşan, zaman zaman unutulan, Türk toplu-
luklarının geleneklerini, tarihini, inançlarını 
tekrar oturup hep birlikte tartışmak ve bunun 
sonunda da nesillere intikal edebilecek bir 
kitapta bunları toplamaktır.” dedi. 

“Artık bölünmüş, parçalanmış Türk toplu-
luklarını yeniden bir araya getirerek buluş-
turmanın zamanı olduğunu ifade eden Prof. 
Selçuk Kırlı; Bunu yaparken de gerçekleri 
bilerek yapmamız gerektiğini söyledi.  Prof. 
Kırlı, “ Türkmenistan’daki Türk ne kadar 
değerli ise, Çin’in batısındaki Sıncan bölgesin-
deki Türk de o kadar değerlidir. Anadolu’daki 
Türk bizim için ne kadar değerli ise,  Ahıska 
Türkleri de, Kırım Türkleri de o kadar değer-
lidir.  Mesele bunu söylemek değil, bunun 
altını doldurabilmektir, buna emek vermek-
tir. Bütün bunları yapabilmek için birlikte 
hareket etmektir.  Bu gün burada yaptığımız 
bu gayretin küçücük bir damlasıdır. Bu gün 
yapacağımız bilgi şöleni bu damlalardan bir 

katredir. Ama değerli bir damla olacağından 
hiçbir kaygım yoktur” diye konuştu.

Büyükelçi, Yazar Fırat Sunel de,  2019 
Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün 
edilmesinin 75 yıl olduğunu günümüzde 
Ahıska Türklerinin 10 ülkede yaşadıkları-
nı ve sorunlarının saymakla bitmeyeceğini 
kaydetti.  

“Tarihimize sahip çıkıp unutmamalı ve 
unutturulmamalıyız” diyen Büyükelçi Sunel, 
“Ahıska Türklerine sahip çıkılıp onların 
yaşadıklarının unutulmamalı ve unutturul-
mamalıdır" diyerek,  etkinliğin gerçekleş-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.  

Açılış konuşmalarının ardından Ahıska 
Kültür Sanat Derneği Folklor ve Tiyatro Ekibi 
(AKSAN), Ahıska Türlerinin Halk oyunları ve 
düğün geleneklerinden örnekler sunumundan 
sonra Ahıska Bilgi Şöleni oturumlarına geçildi. 

Türk dünyasından akademisyenlerin katıl-
dığı  “Ahıska Türkleri Bilgi Şöleni” 4 oturum 

halinde gerçekleştirildi. Oturumlarda Ahıska 
Türklerinin;  tarihi, hukuki sorunları, din, dil, 
edebiyat, kültür ve ile eğitim konuları ele 
alınarak irdelendi.

 Konusu “TARİH” olan bilgi şöleninin ilk 
oturumu Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz başkan-
lığında yapıldı. U.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı 
tarihçi Prof. Dr. Muammer Demirel, sunduğu 
“Ahıska’nın 1829 İşgaliyle Başlayan Göçler” 
bildirisinde, Ahıska Türklerinin,   Oğuz 
boyunun “Kıpçak/Kuman” boyundan geldi-
ğini belirterek, 1100 yıllarında bu gün Gürcis-
tan sınırları içinde kalan Ahıska, Ahılkelek 
ve Borçalı bölgesine yerleştiklerini söyle-
di.  Osmanlı devletinin tarihinde ilk defa, 
Müslüman olmayan Kıpçaklara beylik vererek 
Müslüman olmalarını sağladığını anlatan Prof. 
Dr. Demirel, Ahıska Türklerinin göçlerinin 
1828-1829 Rus-Osmanlı savaşı sonrası başla-
dığını ve günümüze kadar sürdüğünü bildir-
di. Prof. Dr Demirel; “ Ahıska Türkleri, her 
Osmanlı-Rus Savaşında ellerine geçirdikle-
ri silahlarla Ruslara karşı savaştıklarını bu 
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nedenle sürgün ve göç Ahıska Türkle-
rinin kaderi olduğunu kaydetti. 

Prof. Dr. Nejla Günay, “93 Harbi 
Sonrasında Anadolu’ya Gelen Ahıska 
Türklerinin Hüdavendigar Vilayeti’ne 
İskânı”,  Dr. Öğr. Üyesi Ayna Askeroğlu“-
Konferanslar ve Anlaşmalar Dönemin-
de Ahıska (19-20 yy.)”, Dr. Öğr. Üyesi 
Fadime Tosik Dinç, “Kıpçak Türklüğü-
nün Anadolu Türklüğü İle Buluşması 
ve Osmanlı İdaresi Altındaki Ahıska” 
konulu bildirilerini sunmalarından 
sonra şölenin ikinci oturumuna geçildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Muammer Demirel’in yaptığı bilgi 
şöleninin 2. Oturumunda;  Ahıska 
Türklerinin “HUKUKİ” sorunları ele 
alındı.  B.U.Ü. Rektör yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Yüce, “ SSCB’nin Milliyet 
Politikası İnşasında Ahıska Türkleri-
ne Bakışları”, Doç. Dr. Fuat Pepinov, “ 
Ahıska Türklerinin problemleri ve yeni 
beklentileri”,  Doç. Dr. Vadim Karas-
telev, “ Rusya’nın güneyinde Ahıska 
Türklerinin Durumları” , Prof. Dr. 
Elana Malinovskaya, “Entegrasyon ve 
vatana donuş arasında:  Ukrayna’da-
ki Ahıska Türkleri”,  Ansar Usmanov,  
“ Ahıska Türkleri ve Volga Almanları: 
Uyum sürecinin karşılaştırmalı analizi”,  
Kocaeli Üniversitesi Doktora öğrencisi 
ve Orhan Faik de, “Türkiye’ye göç eden 
Ahıska Türklerinin Yaşadıkları Hukuki 
ve Sosyal "sorunlar konulu bildirileri-
ni sundular. 

 Öğle yemek arasından sonra yapılan 
ve Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu’nun oturum 
başkanlığını yaptığı 3. Oturumda;   Ahıska 
Türklerinin din, edebiyat ve kültür konuları 
ele alındı. Büyükelçi-Yazar Fırat Sunel “Bir 
Ahıska Romanı: Salkım Söğütlerin Altında” 
Prof. Dr. İsmayıl Kazımov, “Ahıska Türkle-
rinin Dili ve Menşei”, Prof. Dr. Asif Hacılı 
“Azerbaycan’da Yaşayan Ahıska Türklerinin 
Edebiyatında Vatan Konusu” Prof. Dr. Svetla-
na Akkiyeva, “Ahıska Türklerinin Etno-Kül-
türel Gelişimi ve Yerel Kültüre Katkıları”,  Dr. 
Öğr. Üyesi Minara Aliyeva Çınar,  “Ahıska 
Romanında 1944 Sürgünü” Dr. Öğr. Üyesi 
Rasim Bayraktar “Ulus-ötesi Yurttaşlık Kimli-
ğine Sahip Ahıskalı Türkler'in Sosyo-Kültürel 

ve Dinsel Kazanımları ile Kayıpları”  konula-
rında sunulan bildirilerle ortaya konuldu.

 Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Musta-
fa Cemiloğlu’nun üslendiği Bilgi şöleninin 
“EĞİTİM ve TOPLUM” ana başlıklı 4. Oturu-
munda ise;  Dr. Öğr. Üyesi Mavliuda Guseinova 
“ Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinin Gelişme-
si”,  Dr. Öğr. Üyesi İkram Çınar “Sürgün, Ahıska 
Türklerinin Eğitim Hayatını Nasıl Etkiledi?” , 
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Piriyeva Karaman “1944 
Sürgün Öncesi Ahıskalı Aydınlar”,  Dr. Öğr. 
Üyesi Ahmet Niyazov “Tiflisskiye Vedomosti” 
Gazetesinde İşgale Uğramış Ahıska Tasviri” 
, Dr. Çingiz Badalov, “Kazakistan'da yaşayan 
Ahıska Türklerinin Durumu” , Nilüfer Mutlu 

“Bursa'da Göçmen Ahıskalı Türk Kadınlarının 
Sorunları”  konularında bildiriler sunuldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Türk Ocakları 
Bursa Şubesi’nce bu yıl ikincisi düzenlenen 
Uluslararası “Türk Toplulukları Bilgi Şölenleri” 
kapsamında gerçekleştirilen "Ahıska Türkleri 
Bilgi Şöleni” oturumlarında, katılımcılara ve 
oturum başkanlarına  “katılım belgeleri ile anı 
plâketleri sunuldu. Şölenin ikinci gününde, 
Bursa gezisi düzenlendi. Gezide bilgi şöleni-
ne katılan bilim adamlarına Bursa’nın tarihi 
ve turistik yerleri gezdirilerek bilgi verildi. 

Türk Ocakları Bursa Şubesi yetkilileri, bilgi 
şöleninde bilim adamlarının sundukları bildiri-
lerin kitap halinde yayınlayacaklarını bildirdiler.
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GEÇMİŞTEN GELECEĞE  
BALKAN TÜRKLERİ

GENÇLİK EVİNDE 
AHISKA TÜRKLERİ 

KONUŞULDU

Bursa Türk Ocakları Gençlik Kolla-
rı eğitim faaliyetleri kapsamında 7 
mart perşembe günü Bursa Uludağ 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kader 
Özlem hocamızın katılımıyla "Geçmiş-
ten Günümüze Balkan Türkleri" adlı 
seminer Görükle Gençlik Merkezinde 
gerçekleştirildi.

Sözlerine Balkanlar'daki soydaşla-
rımızın bu toprakların asıl sahiplerin-
den olduğunu belirterek başlayan Dr. 
Kader Özlem 

Balkan Türkleri'nin tarihi, günümüze 
kadar süre gelen gelişmeler ve değişim-
lere değindi.

Balkan Türkleri'nin sosyal, siyasal, 
dini, ekonomi ve eğitim konuları 
üzerinde duruldu.

Dr. Kader Özlem Türk olmanın bir 
bedeli olduğunu, Türk olmanın ayrıcalık 
olduğunu belirterek sözlerine söz verdi.

Ardından programa soru cevap 
bölümüyle devam edildi. Gençlik kolları 
üyelerinin " Balkan Türkleri " ile ilgili 

merak ettikleri soruların Dr. Kader 
Özlem tarafından yanıt bulmasıyla 
program son buldu.

Haber: Ozan Ali Ünsal  
   Ziraat Fakültesi 

Bursa Türk Ocağı 
Gençlik Kolları eğitim 
faaliyetleri kapsamında 
12 Mart 2019 Salı günü 
Çingiz Badalov'un katılı-
mıyla "Ahıska Türkleri" 
ile ilgili seminerİ gerçek-
leştirdi.

Sözlerine Ahıska 
Türkleri'nin 1944 yılın-
da sürgün edilmesi-
ni anlatarak başlayan 
Çingiz Badalov, Ahıska 
Türkleri'nin günümüz-
deki sorunlarına ve bu 
sorunların çözüm yollarına değindi. Ahıska Türkle-
rinin yaşantılarını ve kültürel öğelerini gösteren bir 
belgeseli de dikkat ve milli heyecan ve üzüntüler-
le  izlettirdi.

Daha sonra  programa soru cevap bölümüyle devam 
edildi. Çingiz Badalov'un "Ahıska Türkleri" ile ilgili 
sorulara cevap vermesiyle program sonlandırıldı.

Haber: Ahmet Fırat Ekiz

YENİ 
YAYINIMIZ

Her Yıl Bir Büyük 
Türk Bilgi Şölenleri 
adı altında yaptı-
ğımız Bilgi Şölen-
leri kapsamında 
5.sinin konusu 
CENGİZ DAĞCI idi. 

Editörlükleri-
ni Prof.Dr.Alev 
Sınar UĞURLU 

ve Prof.Dr.Selçuk 
KIRLI’nın yaptıkları “ DOĞUMUNUN 100.

YILINDA CENGİZ DAĞCI’YA ARMAĞAN” adlı eser 
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup ÖMEROĞLU 
ile yapılan görüşmeler sonrası yayıma hazırlandı ve 
nihayet BENGÜ YAYINLARI tarafından yayımlandı.

Temin etmek isteyen okur severler adresimizden 
talep edebilirler.       
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21 
Mart 2019 tarihinde Bursa 
Uludağ Üniversitesinde ki 
topluluğumuz tarafından Amfi 
Tiyatro ve yeşil alanda düzen-

lenmiş olan Nevruz Şöleninin açılışı Kütüp-
hane önünden Amfi tiyatroya Mehteran ile 
birlikte yürüyüşle saat 11.15'de başladı. 
Katılımın ve ilginin oldukça yüksek olduğu 
görüldü. Şölen Mehterandan sonra sahne 
alan Kazakistan etno folk grubu ile devam 
etti. Orta Asya müzik şöleninden sonra Türk 
Dünyası ve Kültürü Topluluğu başkanı Ahmet 
Fırat EKİZ'in Nevruz konuşmasının ardından 
sahneye çıkan Ebubekir Önder Uyan Ey Türk 

TÜRK DÜNYASI VE KÜLTÜRÜ TOPLULUĞU 
NEVRUZ’U KUTLADI
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adlı şiiri seslendirdi. Uygur Türkü kardeşi-
miz Elvina izleyenlere seyir zevki yüksek, 
Geleneksel Uygur Dansı gösterisi sundu. 
Yakılan Nevruz ateşinde kızdırılan demirin 
örs ve çekiç arasında dövülmesi ile sonlanan 
Amfi Tiyatro programından sonra alana gelen 
öğrenciler oyun havaları ve halaylarla eğlen-
celerine devam etti ve akabinde oyunlar için 

ayrılan ve düzenlenen yeşil alana geçildi. 

Yeşil alan etkinliklerinde Geleneksel Türk 
Strateji Oyunu olan Mangalayı öğrenen 
gençler, mangalanın yanında soğan ile kayna-
tılmış yumurtaları boyayarak hem eğlendi 
hem de bayram coşkusunu yaşadılar. Çuval 
yarışı, halat yarışı, kaşıkla yumurta taşıma 
yarışı kütük güreşi ile birbiriyle tatlı rekabette 

bulunan öğrenciler baharın gelişinin haber-
cisi olan Nevruz Şölenini hem yaşadılar hem 
yaşattılar. Gekenkesel Türk Okçuluğu Toplulu-
ğu'nun katkıları ile  alanda ok atan gençler ; 
Oyunların bitimine yakın Türk Ocakları Bursa 
Şubesi tarafından dağıtılan Nevruz Pilavı ve 
ayran ikramı İle şenliği sonlandırdılar.

Haber: Ahmet Fırat EKİZ
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10 Mart 2019 Saat:13.00 17. Bursa 
Tüyap Kitap Fuarında Türk Ocakla-
rı Bursa Şubesi’nin standındayız.

Şube Başkanınız , Bursa UÜ Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Selçuk Kırlı, Türk Edebiyatı’n-
da manzum öykü alanında iddialı bir eseri 
“ MİTOS” ismiyle standımızda imzalayarak 
okurlarına sundu. Kutluyor ve tebrik ediyo-
rum sevgili hocamızı.

Editörlüklerini Prof.Dr.Alev Sınar UĞURLU 
ve Prof.Dr. Selçuk KIRLI’nın yaptıkları  BENGÜ 

yayımları tarafından  yayınlanan 5.Ulusla-
rarası Bilgi Şölenimize ait “DOĞUMUNUN 
100.YILINDA CENGİZ DAĞCI’YA ARMAĞAN” 
adlı kitap  16 Mart 2019 Cumartesi  günü 
Saat:14.00 -16.00 arası Alev Sınar UĞURLU 
ve Selçuk KIRLI  tarafından imzalandı. Alev 
hanımı da katkılarından dolayı kutluyorum. 

Fuar süresince öğrenci ziyaretçilere “ 
YAVRUTÜRK” adlı dergimiz ve Türk ocağı-
mızı tanıtır büroşürler . bütün ziyaretçilere 
de Ocağımızın aylık bülteni olan “ BURSA 

TÜRK OCAĞI GAZETESİ” ücretsiz olarak takdim 
edildi.

Bu hizmetlerimizi halka yansıtan ve stant-
ta sürekli nöbet tutan başta  İlahiyat Fakül-
tesi mezunu, Yüksek Lisans öğrencisi Burak 
KÜÇÜK’e, Gençlik Kollarımıza ve Hanımlar 
Kurulumuza teşekkürlerimi belirtiyor daha 
nice güzel faaliyetlerde bulunmayı temen-
ni ediyorum.

Hamit SARAÇ- Yönetim Kurulu Üyesi  

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ 
17. TÜYAP KİTAP FUARINDA



3KASIM 2012MART 2019 9BURSA TÜRKOCAĞI DERNEĞİ

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
bölümü öğretim üyeliği ve Türksoy Genel 
Sekreter Yardımcılığı görevlerini yürüten 
Prof.Dr. Fırat Purtaş'ın katılımıyla "Türkiye 
ile Türk Dünyası arasında diplomatik ilişki-
ler" konusu işlendi. Bursa Uludağ Üniver-
sitesi öğretim üyelerinin de izleyici olarak 
katıldığı programda Türk Ocakları Bursa 
Şubesi yönetim kurulu üyesi Dr Mete Ateş 
de hazır bulundu.

Sayın Purtaş, Türkiye ile Türk dünyası 
arasında siyasi, ekonomik ve sosyolojik 
bağlantılar hakkında bilgiler verdi. Özellik-
le diplomasi alanında Türk Dünyasında 

başarılı ilişkiler olduğuna vurgu yapan Purtaş, 
bu ilişkiler kapsamında kurulan kurumlardan 
bahsetti. Türk Dünyasındaki ilişkilerin olumlu-
luğundan sonra olumsuz olarak değerlendiri-
lecek olayların gözardı edilebilecek kadar az 
olduğunu ifade etti. Daha sonra soru cevap 
kısmına geçildi.

Prof.Dr. Fırat Purtaş hocamıza Sayın Dr. 
Mete Ateş’in anmalık takdim etmesi ile  
seminer son buldu.

Haber: Onur Çelik  
   Teknik Bilimler MYO-Elektrik 

TÜRKİYE İLE TÜRK DÜNYASI ARASINDA 
DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları, eğitim programı kapsamında 4. seminerini 15 Mart 2019 Cuma 
günü Görükle Gençlik Merkezi'nde Diplomasi Araştırmaları Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirdi.
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MADIMAK

Eğilmiş kadınlar çayırlar üstüne,
Anadan, bacıdan, gelinden, kızdan.
Madımak toplarlar, hem azık, hem katık,
İşlenir çiçek çiçek, diken acısı ellerine.

Analı, bacılı, gelinli, kızlı,
Kadınlar karanlık ve yıldızlı.

Eğilmiş kadınlar çayırlar üstüne,
Sabahtan, kuşluktan, öğleden, akşamdan.
Madımak taze bir ottur, yeşilden daha yeşil,
Çocuk nefesi boyunca küçücek küçücek,

Sabahlı, kuşluklu, öğleli, akşamlı,
Kadınlar mutsuz ve gamlı.

Eğilmiş kadınlar çayırlar üstüne,
Siyahtan, maviden, yeşilden, beyazdan
Madımak madımak sen nesin ki,
Bitmezsin tükenmezsin alın yazısı kadar?

Siyahlı, mavili, yeşilli, beyazlı,
Kadınlar aç ve nazlı.

Anadolu’yu anlatıyor “Kızılırmak Kıyılar”ında:

Kardaş, senin dediklerin yok,
Halay çekilen toprak bu toprak değil.
Çık hele Anadolu’ya,
Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayri,
O kadar uzak değil.

Çamı bitmiş, kavağı azalmış,
Gamla örtülü bayırlar, çıplak değil.
 
Yedi ay kıştan sonra,
Yeşeren senin yaşamındır,
Yaprak değil.
   

…

Parça parça yarılmış öküz ardında,
Parmağı üç pare, tırnak ak değil.
Utanır elin ayağın,
Görsen yakından görsen,
Eli el değil, ayağı ayak değil.

Gün doğar, tarla kuşları uçuşurlar,
Ağır bir aydınlık, bildiği şafak değil.
Öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna,
Uyandırmasan,
Uyanacak değil.

…

Ziya Osman Saba(1910-1957) nefes almaya 
çalışıyor “Nefes Almak” şiirinde. Bu bir İstanbul 
çocuğu. İstanbul’un havasını soluyor yıllar yılı:

Nefes almak, içten içe, derin derin.
Taze, ılık, serin,
Duymak havayı bağrında.

Nefes almak, her sabah uyanık.
Ağaran güne penceren açı.
Bir ağaç gölgesinde, bir su kenarında.

…

Koklar gibi maviliği, rüzgârı öper gibi,
Ananın sütünü emer gibi,
Kana kana, doya doya…

Nefes almak, kolunda bir sevgili,
Kırlarda bütün bir Pazar tatili.
Bahar, yaz, kış…

Nefes almak, akşam, iş bitince,
Çoluk çocuğunla artık bütün gece
Nefesin nefeslerine karışmış.

...

Rıfat Ilgaz (24 Nisan 1911-7 Temmuz 1993) 
bir ömrü örüyor “Bir Koza” şiirinde… Seksen iki 
yıl yaşamış bu kozanın içinde.

Geç kalmadık tam zamanı,
İş başlamaktaydı, başladık.
Örüyoruz kozamızı birlikte,

Zaman da bir kozadır ipekböceğim.
Her solukta örülen,
Bir dışındayız, bir içinde.

Bir gün bizim de dokunacak,
Atlasımız çalışkan ellerde.
Gül yaprağı inceliğinde, duru
Sabahların eridiği mavilikte…

…

Behçet Necatigil(16 Nisan 1916-13 Aralık 
1979), “Kır Şarkısı” şiirinde tabiatta yaşanan 
hayatı gözler önüne seriyor.

Tam otların sarardığı zamanlar
Yere yüzükoyun uzanıyorum:
Toprakta bir telâş, bir telâş
Karıncalar öteden beri dostum.

Ellerime hanım böcekleri konuyor.
Ne şeker şey onlar!
Uç böcek, uç böcek diyorum,
Uçuyorlar.

…

Tabiatla haşir neşir,
Kırlarda geçen ikindi vakti.
Sakin, dinlenmiş, rahat
Bir gün daha bitti..

   
Büyük bir emek ve titiz bir çalışma ile hazır-

ladığı “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” elimi-
zin altında eşsiz bir kaynak. Necatigil, şairlerin 
durumunu şöyle dile getirmiş.

ŞAİRLER

Ne gördükse iyi kötü
Ömür biter biz hâlâ
Söyleriz..
Ne varsa şu dünyada;
Türlü görüntüler
Gelsek de sonuna
Söyleriz.
Bazan hoş günler
Geçer birden dolunca
Söyleriz.
Ne biter
Ne kalır geçmiş kitaplarda
Ölümden sonra da
Söyleriz.

 
Necati Cumali(13 Ocak 1921-10 Ocak 2001), 

yaşadığımız bu hürriyetin bedelini dile getiri-
yor “Hürriyete Övgü” şiirinde:
   
HÜRRİYETE ÖVGÜ

Boşuna değil dökülen kanlar,
Hatıran daha aziz çıkacaktır
Bu felaket senelerinden
Asırlardır bu böyledir.
Bütün kötülükler geçer,
Yaşar iyi ve güzel olan.

  …

Boşuna değil dökülen kan,
Şehirlerde, köylerde çocuklar büyüyecektir;
Daha zeki, daha çalışkan.
Bütün acılar unutulacak
Şarkılar daha yürekten söylenecektir.
Yıkılan evler, köprüler
Daha sağlam kurulacaktır tekrar.
Yeniden fabrikalar yükselecek.
Tarlalar genişleyecektir.  
Boşuna değil dökülen kan,
Tarihin akışından anlıyorum.
Kuvvet zamanla yıkılır
Yalnız senin uğruna ölür insan,
Yarası acımadan.

Anadolu insanı, kırlardan topladığı otlarla, 
kuru soğan ekmekle çocuklarını doyurmaya 
çalışırken; gurbetlerde üç kuruş için çile çeker-
ken, Ali Yüce(1928-29 Nisan 2015 ) “BUMBAR” 
şiiri ile zenginlerin nasıl bir hayat yaşadıkla-
rını mizahi bir anlatımla şöyle dile getirmiş.

        
Bumbar 

   
Soframız hazır efendim
Lütfen salona buyurun.
Siz şuraya onur verin,
Siz de şöyle buyurun.
Konuk gibi davranmayın,
Hadi ! Lütfen buyurun!
Buyur istemez efendim.
Ev bizim, ekmek bizim.
Lütfen önce siz buyurun:
-Ah ne hoş beyiniz var
Ha ha ha/ ki ki ki.

ŞAİRLER ARASINDAN GEÇTİM BU SABAH - 2
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Bağışlayın efendim,
Biraz şakacı bizimki.
Bardaklar havaya
Hoş geldiniz tık tık!
Tanışmamız onuruna!
Geldiğinize tık tık!
What a loveyl beyiniz var.
Ha ha ha/ki ki ki
Bağışlayın efendim,
Biraz şakacı bizimki.
Altın kaşık, gümüş tabak
Kadın erkek şıngır mıngır!
Ay ne güzel yaşamak.
Soda, viski, şampanya..
Demokrasimiz onuruna tıkk.
Tavuk, piliç, ızgara, şiş.
Ay bu bumbar ne güzel pişmiş.
Elinize sağlık Ceyda’nım,
Hiç yemedik böylesini…

…

Kuzu, balık, pirzola, şiş,
Ay bu demokrasi ne güzel pişmiş.
Elinize sağlık Anjel’anım.
Hiç yemedik böylesini.
Hadi biraz daha buyurun!
Nişanlınız beğenmedi.
Bari siz buyurun ha ha..
Şundan buyurun ki ki..

…

Bardaklar havaya tıkk!
Bumbarımız onuruna tıkk!
Kadın, kız, bayat, taze..
Esmer, kumral, sarışın, pembe..
Şıngır mıngır şık!
Ay ne tatlı kızınız var!
Ha ha ha / ki ki ki !
Bağışlayın efendim,
Biraz mayhoş bizimki.

İşte böyle bizim toplumsal yapımız. Şimdi 
sokaklara kuruluyor meyhanelerimiz.

Gülten Akın (23 Ocak 1933- 4 Kasım 2015), 
günümüzde bile en yoğun bir şekilde sürüp 
giden memurumuzun sürgün çilesini anlatıyor.
     

KADIN OLANIN TÜRKÜSÜ
  
Git oldu can, sürgün geldi dayandı,
Sürgün yine geldi dayandı.
Kitapları topladım, çocukları giydirdim,
Hadi de doğrulalım Dranasın karına!

Biz nereye düşeriz, hal fakir fukara,
Her bahar, her yaz gurbete..
Sılaya dönmesi var velâkin. 
Ne sılamız belli, ne gurbetimiz:

Çiğdemi Ardahan yaylalarında,
Nergisi Sinop’ta.

Van’da koparmışsak sarı gülü,
Portakal kokusu Kumlucadan gelir.
Karıştırdık sıla nere, gurbet hangisi?
Bizim gibi gurbetçi görülmemiştir.

Git oldu can, sürgün geldi dayandı,
Diktiğin fidanlar sen olmayanda,
Yel vura ırgalana, gün vura dallana büyüyecek.
Yaza şu ekinler yürüyecek
Bebek dillenecek, güçsüz hallanacak.
Sis kalkacak İsfendiyar başından.

Selam olsun bizden önce geçene,
Selam olsun dosta, hasa, çile çekene.
Selam olsun dayanana, düşene,
Yüreğim yürektir, bakma gözüm yaşına.

Git oldu can, sürgün geldi dayandı,
Sorulmasın vatanımız ilimiz.

NOT: Bu yazımıza aldığımız şiirler, Ahmet 
Necdet’in Moderen Türk Şiiri eserinden alınmıştır.

T
anzimat’tan sonra Osman-
lı devletinde ki aydın ve 
devlet adamları arasında 
cereyan eden Batılılaşma 

hareketi bir takım gruplaşmalara, 
farklı felsefi görüşlere ve siyasi 
tavır alışlara sebep olduğunu 
daha önce belirtmiştik. Aydın-
ların tamamına yakını tarafından 
batının üstünlüğü kabul edilmek-
tedir. Bazı aydınlar ülkenin içine 
düştüğü bu durumdan çıkış yolu 
olarak, batının örnek alınması gerektiğini 
savunurken, bir kısmı da köklerimize geri 
dönüşü savunarak İslami temelli bir çözüm 
önerisi getirmeye çalışmışlardır. 

Batılılaşma ile meydana gelen kafa 
karışıklığına; Osmanlıcılık, İslamcılık ve 
Türkçülük fikir akımlarının yanı sıra, bir 
diğer çözüm önerisi ise, milleti oluşturan 
unsurları yeniden tanımlayarak milliyet-
çiliğe yeni bir ifade şekli getiren Anado-
luculuktur. 

II. Meşrutiyet sonrası fikri alt yapısı 
oluşturulan bu akım, Necip Türkçü tarafın-
dan 1915 yılında Türk Ocakları İzmir 
Şubesinde verdiği bir konferansta dile 
getirilmiştir. Türkçü, ‘’Vatan olarak tanım-
lanan coğrafi gerçekten hareket ederek, 
Turan İdealinin duygusal ve düşünsel 
anlamda vatan olarak kabul edilemeyece-
ğini söyleyerek Anadolu ve Rumeli Türklü-
ğünü ön plana çıkarmaya çalışarak dillen-
dirilmiştir.’’(Deren, 2008:535) 

Ülkenin içinde bulunduğu 
durum ve kaybedilen savaşlar 
göz önüne alınarak, 14 Haziran 
1918 tarihinde toplanan Türk 
Ocağı Genel Kongresinde alınan 
bir kararla, 1912 nizamnamesin-
deki 2. Madde ‘’Ocağın maksa-
dı, Türklerin hars birliğine ve 
kemaline çalışmaktır Ocağın 
faaliyet sahası bilhassa Türki-
ye’dir’’ şeklinde düzenlenmiştir. 

Elbette ki bu alınan kararda 
tarihsel dönemin çok büyük payı olduğu 
ortadadır. Türkçülük ideolojisinin hakim 
durumda olması, dış Türkleri gündemde 
tutulması ve bu siyasi atmosferin, Rusya 
tarafından irredantalist bir politika olarak 
algılanmasına sebep olmuştur. Güçlenen 
Rusya’nın etkisi ile alınan bir karar olduğu 
ortadadır.                 

* * * 
I.Dünya savaşının son yılarında ilk 

defa dillendirilen Anadoluculuk düşünce-
si; Osmanlı imparatorluğunun fiilen sona 
erdiği ve yeni bir oluşumun tartışıldı-
ğı fakat pek berraklaşmadığı bir devre-
de ortaya çıktmıştır. Türkler arasında, 
‘’Türkçülüğün’’ yükselişi ile birlikte, milli-
yetçilik düşüncesinin uyanması sırasında 
takip edilecek iki yol arasında kararsız 
kalınmıştır. Bu yollardan birisi bu ulusal 
uyanışı imparatorluk döneminde ihmale 
uğramış olan Anavatan köklerine nüfuz 
ederek canlandırmak olarak ifade edile-

bilecek ‘’Anadoluculuk’’; ikincisi impara-
torluk ruhunu ulusal bir temelle uyandır-
mak isteyen ‘’Turancılık’’ akımıdır. (Atabay, 
2008:515)

Anadoluculuk fikri 1915 yılı ve sonra-
sında dillendirilmeye başlamış olsa da 
fikri alt yapısı 1913 yıllarında atılma-
ya başlamıştır. Türkçülük ile İslamcılık 
arasında kalan, ikisini de kabul etmekle 
birlikte ikisinde de eksiklikleri fark eden 
bir grup aydının arayışıdır. 1913 yılın-
da İslamcı Sırat-ı Müstakim’den ayrılarak 
İslam Mecmuasında yazı yazmaya başla-
yan Mehmet Şemsettin, Halim Sabit, Musa 
Kazım gibi yazarlar, Türkçü çizgide bulunan 
Türk Yurdu dergisi ile İslamcı bir çizgi-
de bulunan Sırat-ı Müstakim arasında bir 
dergi olan İslam dergisinde yazması da 
bulundukları yeri gösterme açısından çok 
önemlidir.    

Cumhuriyet Türkiye’sinin kurulma arife-
sinde başlayarak Cumhuriyetin ilk yılların-
da tartışılmaya devam eden, Osmanlıcılık, 
İslamcılık ve Turancılık fikirlerinin hayal-
ci olduğu düşüncesi ile bunların bir anti 
sentezi olarak,  özellikle aydınlar arasında 
kabul görmüş, yeni bir siyaset ve kimlik 
tanımıyla, toprak milliyetçiliği (teritorya-
lizm)  esası üzerine inşa edilmiş bir düşün-
ce sistemidir.  Zamanının özel şartları içeri-
sinde doğmuş ve zorunluluk olarak ileri 
sürülmüştür. .(Ülken, 2014:254)

Turancılık, İslamcılık veya Osmanlıcılık 
akımlarından farklı bir millet ve milliyetçi-

19. YY OSMANLI DEVLETİNDEKİ FİKİR AKIMLARI-IV

ANADOLUCULUK   

Kürşat GENÇ
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lik tanımı dile getirmiştir. Anadolucu düşün-
ce insanlarının ‘’Millet ruhu ne damarları-
mızdaki kanda, ne geldiğimiz soyda nede 
İslam’daki ümmet anlayışında aranmalıdır’’ 
şeklindeki ifadeleri bu akımlarda ki millet 
tanımlamalarını kabul etmediklerini göster-
mektedir. Bununla birlikte diğer akımların 
millet tanımlarındaki vurgu yaptığı temalar 
için ‘’Bunlar Manevi varlığı vücuda getiren 
önemli unsurlardır’’ ifadeleri ile bu temaları 
reddetmemektedirler. 

Bir anlamda Türk kimliğini yeniden tanım-
lama hareketi olduğu için evvela içi boşal-
tılan ‘uygarlık’, ‘millet’, ‘vatan’, ‘devlet’ gibi 
kavramlara hak ettikleri anlamı yeniden 
yükleme çabası ile işe başlamışlardır.

Remzi Oğuz Arık’a göre ’’müşterek tarihi 
yarattıran işlerin, felaketlerin ve saadetle-
rin potasında eriyip coğrafyaya dökülerek 
onu vatandaşlaştıran topluluk; akıcı olmak-
tan, muayyensizliğe her an namzet kütleler 
olmaktan çıkar ‘’millet’’ olur. Birliği oluşturan 
madde coğrafyadır; insan ile ruhu oluşturan 
tarih, dil, edebiyat, ahlak, din, sanat ve diğer 
unsurların hepsi birleşerek ulusu oluştur-
muşlardır.’’ (Atabay, 2008:528) ifadeleri 
yeni bir vatan ve millet tanımı getirmiştir.

Anadolucular; Turancılık, Osmanlıcı-
lık ve İslamcılık akımları millet kavramı-
nı açıklamada yetersiz kaldığı gibi somut 
bir vatan algısı oluşturamamasına vurgu 
yapmaktalar. Millet ruhunu üzerinde gezin-
diği, kolektif ruhun topraklarda filizlendi-
ği maddi ve manevi bir bütün olan vatan 
kavramı soyut bir vatan fikrine feda edilme-
sine tepki göstermişlerdir. Anadoluculara 
göre vatan tanımlamaları ve millet vurgu-
ları; aynı toprak parçası üzerinde soluk alıp 
vermek değildir. Bu millet yüzyıllardır bu 
topraklar üzerinde mücadelelere birlik-
te tanık olmuş, birlikte savaşmış, birlikte 
kazanmış ve ortak bir ruh inşa etmiştir. 
Devletin adının değişmesi tarihsel bütün-
lüğü suni parçalara ayırarak bir yanılgıya 
sebep olmaktır.

 Bu arayışlar gibi Anadoluculuk, Anadolu 
milliyetçiliği olarak adlandırılan akım da bu 
tarz bir kimlik arayışı içerisinde yer alarak 
kendi yarattığı, kendi kurguladığı “Anadolu-
lu” kimliğinin benimsenmesi, kabul görmesi 
için mücadele vermiştir.

Bu akımın ana hareket noktası; Felahın, 
Türk milletinin gerçek ve öz toprakları olan 
Anadolu coğrafyasında yeşereceğini ümit 
eden, Türk kimliğini yeniden tanımlamak-
la işe başlayarak felsefi bir tutum göster-
mişlerdir. 

Tarihsel ve toplumsal gelişmeler içerisin-
de bir aydın hareketi olarak gelişen Anado-
luculuk hareketi, İkinci Meşrutiyetin üç 
yaygın ideolojisi olan Osmanlıcılık, İslamcı-
lık ve Türkçülük-Turancılık akımları tarafın-

dan oluşturulan; ‘vatan’, ‘millet’, ‘devlet’ gibi 
kavramlarının hayalci ve yetersiz kalışla-
rına karşı bir tepki olarak gündeme gelir.  
Bu akımların oluşturduğu ve vurguladı-
ğı; ‘vatan’, ‘millet’, ‘tarih’ anlayışlarına ve 
Anadolu’yu merkeze almadan söylemde 
bulunmalarına itiraz eder. Bu ideolojinin 
gerek siyasal gerekse de toplumsal alanda 
oluşturmaya çalıştıkları ve vurguladıkları 
kimlik politikalarına karşı önemli eleştiri-
lerde bulunur. 

19. yüzyılın başlarından başlayarak II. 
Meşrutiyetin ilanından sonrada devam 
eden; İslamcılık, Türkçülük ve Osmanlı-
cılık fikirlerini savunanlar içerisinde bu 
akımların yetersizliği karşısında kendile-
rini tam olarak bu hareketler ile özdeşleş-
tiremeyenler bulunmaktadır.  Aynı zaman-
da bu hareketin yetersiz kaldığını düşünen 
aydınların çeşitli yazıları ile başlamış olsa 
da, Anadoluculuk hareketinin temeli, Türk 
Ocağı bünyesinde “Büyük Türkçülüğe” karşı 
“Küçük Türkçülük” veya Türkiyecilik şeklin-
de 1917 yılında atılır.(Ülken, 2014:254) 

* * * 

İslam Tarihçiliği araştırmaları ile başla-
yıp zaman içerisinde Anadolu tarihçiliği-
ne dönen Mükrimin Halil Yinanç, Gençlik 
yıllarında Fransa’da eğitim gördüğü 
sırada Fransız aydınlarından etkilenen 
Yahya Kemal Beyatlı ve özellikle sosyo-
loji ve felsefe alanlarındaki çalışmalar ile 
ön plana çıkmış Hilmi Ziya Ülken ve Remzi 
Oğuz Arık Anadoluculuk fikrinin oluşumun-
da öne çıkan isimlerdir. İmparatorluğun 
içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak 
oluşturdukları kurtuluş reçetelerini, Anado-
lu ve Dergâh mecmualarında yayınlayarak 
milli bilincin oluşmasını katkı sağlamışlardır.

Özellikle Yahya Kemal eğitim amacı ile 
gittiği Fransa’da Fransızların, -çocuklarını-
zın doğduğu, ölülerinizin gömüldüğü yerdir 
vatan ve 1000 yılda Fransız toprağı Fransız 
milletini yaratmıştır- sözlerinden etkilen-
mesi Anadoluculuk fikirlerinin kıvılcımla-
rını oluşturur. 

Bu yeni akımın savunucuları, Anadolu’nun 
ve Anadolu halkının gerçek tarihinin 1071 
Malazgirt Muharebesiyle başladığını ve 
1000 yılda Anadolu toprakları Anadolu 
milletini yarattığı varsayımından hareket 
ederler. Anadolu coğrafyasının Türklük ve 
İslamiyet’le tanışmasına özel bir anlam 
yükleyerek, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen 
Türkmenlerin İslam kültürünün de etkisiy-
le yeni bir “yüksek kültür” oluşturduğu ve 
bu yüksek kültürün Anadolu coğrafyasıyla 
bütünleşmesi sonucu Anadolu’nun gerçek 
kimliğine kavuştuğu iddiasında bulunurlar. 

Başta Mükrimin Halil olmak üzere Anado-
lucu düşünce insanları, Anadolu Tarihi ile 
Türk Tarihi’nin birbirine karıştırıldığını ve 

Anadolu tarihinin Türk tarihi olarak dillen-
dirilmesine karşı çıkıyorlardı. Mükrimin 
Halil’in Anadolu mecmuasındaki yazısın-
da belirttiği ve vurguladığı gibi; Türk tarihi 
olarak adlandırıldığında başta Orta Asya 
olmak üzere Azerbaycan, Irak, İran, Suriye, 
Rusya, Hindistan topraklarında devlet 
kuran bütün Türkleri kapsadığından dolayı 
hatalıydı. 

Bundan dolayı “Türk Tarihi” ile ifade edilen 
tarihin Anadolu Türkünün tarihi olama-
yacağını belirtmektedir. Anadolu Türkü-
nün tarihinin 1071 ile başlaması gerek-
tiğini belirtir. Anadolu’yu alarak burada 
bir medeniyet oluşturan, buraya yerle-
şen, Osmanlı devleti ile kıtalar ve ülkeler 
fetheden Anadolu Türkleri olduğunu belirtir. 
Bu nedenle Anadolu’da yaşayan Türklerin 
tarihinin ismine ‘Türkiye Tarihi’,  ‘Anado-
lu Türkleri Tarihi’ veya sadece ‘Anadolu 
Tarihi’ denmesi gerektiğini savunmuşlardır. 
Ayrıca‘’Mükrimin Halil, Osmanlı tarihçileri 
Anadolu tarihini yapay parçalara ayırır-
ken, Turancı tarihçilerinde Anadolu dışın-
da kalan bir tarihi ulusal tarih olarak kabul 
etmelerini eleştirmiştir’’(Atabay, 2008:529)

Bir Anadolu milleti ve bu millete ait 
olan ‘Anadolulu’ kimliği ortaya koymak 
amacı ile yola çıkan Anadolucular, diğer 
yaygın akımlarınım aksine, saldırganlığa 
yol açmasından dolayı, irredantizmi reddet-
miş aynı zamanda Turancılık ve İslamcılık 
fikirlerindeki vatan kavramlarının soyut 
kalmasından dolayı, toprağa dayalı milli-
yetçilik anlamına gelen teritoryalizmi ön 
plana çıkarmışlardır.

 Anadolucular milletin hayatında en 
mühim şeyin “toprak” unsuru olması 
inancından dolayı, "Türk milliyetçiliğine 
bağlı olanlar ayaklarını topraktan kesme-
sinler” sloganıyla hareket ederler. ’’Anado-
luculuğun milliyetçilik anlayışı, kutsal bir 
temel aldığı coğrafyayı, ulusal gelişimin 
her düzeyindeki kaynağı olarak görür.’’ 
(Atabay,2008:529) Bu hareketin savunucu-
larının millet tanımı ve bir milletten olmanın 
kabulü; aynı topraklar üzerinde yaşayan, 
aynı tarihi kaderi paylaşan, aynı kültüre 
sahip ve aynı soydan gelen insan toplulu-
ğu şeklindedir. 

Anadolucuların yaptıkları millet tanımı ve 
kabullerine göre aynı soydan gelmenin aynı 
milletten olmak için yeterli olmayacağına 
inanırlar. Anadoluculara göre bir Kaşgar’lı 
ile bir Kırımlı ya da bir Kazan’lı ile Konya-
lı aynı soydan fakat aynı milletten değil-
lerdir. Bunların ‘Türk milleti’ olarak ifade 
edilmesine karşı çıkmaktadırlar. Bunların 
ortak bir vatana sahip olmadıklarından ve 
aynı kaderi paylaşmadıklarından dolayı 
aynı soydan olsalar bile ortak bir kültür ve 
kader birliği oluşturamayacağından dolayı, 
‘Türk milleti ’denemeyeceğini belirtmiş-
lerdir. Kabul edilen millet tanımına göre 
Anadolu Türkü, Anadolu toprakları dışın-
da diğer dış Türkler ile aynı soydan gelmiş 
olsa bile farklı milletendirler. 

Bundan dolayı Anadolucu düşünce insan-
larının Millet ve Milletle ilgili kavramların 
içini nasıl doldurdukları ve nasıl tanımladık-
ları çok önemlidir. Bu aydınların ‘Anadolulu’ 
kimliğini nasıl kodlandırdıklarını anlamak 
için, Anadolucuların kendileri dışındakile-
ri, yani diğerlerini nasıl tanımladıklarına 
ve diğerleri ile olan ilişkileri nasıl tasarla-
dıklarını anlamak önemlidir.


